
PM
Centrum OK hälsar välkommen till KM-helgen med medel-KM 
lördagen den 29 juni och lång-KM den 30 juni på Fjärdlång.

Anmälan
Senast onsdag kväll via eventor

Vädret
Idag är prognosen att lörda-
gen blir blöt och söndagen 
solig. Idag är prognosen att 
båda dagarna blir svala och 
molniga med lite nederbörd.

Övernattning
see Översiktskartan (50kr/
tält/natt kostnader för tältplat-
sen faktueras efteråt)

Hitta till Fjärdlång
Fredag 
1) 10.05 från Saltis; Ank. 11.55
2) 16.45 från Strömkajen 17.55 från 
Saltis 18.20 från Tyresö; Ank. 19.55
3) 18.50 från Dalarö; Ank. 20.10

Lördag
4) 10.15 från Dalarö; Ank. 11.05
5) 10.05 från Saltis; Ank. 11.55

Söndag
6) 10.15 från Dalarö; Ank. 11.05 
(sen start)

Hitta hem
Lördag
1) 15.50 mot Saltis; Ank. 17.50

Söndag
2) 14.20 mot Saltis; Ank. 16.20
3) 15.10 mot Dalarö; Ank. 16.10
3) 17.15 mot Saltis: Ank. 19.20
4) 18.30 mot Dalarö; Ank. 19.40



Samling
Centrums tältplats på Fjärdlång

Klasser
H 21, D 21, H 40, D40, Herr nybörjare, Dam nybörjare

TC
Lördag: 950m norr om centrum tältplatsen, snitslat. På vägen hem 
finns det möjligheten att passa förbi en badplats. Se kartan på sista 
sidan.
Söndag: Centrums tältplats

Start
Lördag kl.12.30,  väg till start 40 m
Söndag kl.10.00, väg till start 40 m

Startlista publiceras torsdag kväll kl.21:00.



Startprocedur 
2 minuter innan starttid: Check, töm
1 minut innan starttid: separat kontrollbeskrivning
Starttid: Startstämpel och karta. 
Vägen till Startpunkten båda dagar 0 m.

Banlängder
Lördag: H21: 4.8km, D21: 3.6km, H40: 3.6km, D40: 3.6km, NyB: 3.3km
Söndag: H21: 8.9km, D21: 6.8km, H40: 6.8km, D40: 6km, NyB: 3.6km

Stämpling
SI för älla klasser. Stämplingspinnar finns att låna.

Terrängbeskrivning
Skärgårdterräng med omväxlande och mångsidig karaktär (höjder 
domineras av berg i dagen, gles tallhed och gles tallhällskog, dalarna 
blandad tätare granskog och hög lövskog). Vildmark med få stigar. 
Högsta punkten är 35m över havet. Framkomlighet är mestadels jätte-
bra. Kuperingen är måttlig och måttligt detjalierad. I terrängen finns ett 
staket med taggtråd. Den är ritad på kartan.

Kartan
Kartan ritades delvis av Martin 
och Oskar, delvis är den autoge-
nererad ur lantmäteriets laser-
data med hjälp av Karttapullautin 
och OL Laser. Områdena vi hann 
rita håller hög kvalitet. Resten 
(se kartan till höger) är autogen-
erat och kräver därför en visst 
flexibiltet. I de autogenererade 
områdena redovisas endast höjd-
kurvor, passerbara (otaggad) och 
opasserbara (taggad) branter, 
samt områden utan vegetation 
(ljusgula ytor). För att underlätta 
differentiering redovisas de au-
togenererade linjerna och symbo-



lerna med avvikande färger (höjdkurvor orange, branter mörkbrun, se 
kartprov).

Kartan är papper i plastficka.

Skala: 1:10 000 båda dagarna. 
Ekvidistans: 2.5 m.

Kontrollbeskrivning
är tryckt på kartan och separat (se Start)

Kartbyte Långdistans
Det blir en kartbyte för H21 på långdistansen. Kartbyten sker precis vid 
kontrollpunkten.

Spridningsmetod Långdistans
Vid kontrollen för kartbyte kommer också en spridningsmetod använ-
das. Metoden har möjligtvis världspremiär. Metoden kallas “Bonus-
Sprint” och berör alla som kommer till kontrollen tillsammans med 
någon som startade efter denne. De som drabbas blir avviserad av 
domaren, som sitter vid kontrollen, och ska springa till en SI enhet som 
sitter ca. 10 sekunder joggande bort, stämpla och återvända innan 
de far andra delens karta. I gengäld får alla som berörs 20 sekunder 
avdragen från deras löptid. (Jaså, därför kallas det Bonus-Sprint! Om 
man springer sträckan på mindre än 20 sekunder så vinner man tid 
här. Fast, hen som drog så fint fram till kontrollen, är bortsprungen). 
Samma metod används även för klasserna utan kartbyte (bortsett från 
nybörjare). Då måste löparen lämna kartan över till domaren innan hen 
sticker ut på bonusrundan.

Nybörjarbanor
Nybörjarna får under båda dagarna banor som går längs synliga och 
mindre synliga stigar och passerar öns olika fina hörn. Det gäller dock 
att ha koll på vad som händer runt stigarna! I bland finns det möj-
ligheten att lämna stigen för att köra en bit rakt på om det finns behov 
av challenge. En liten extra krydda bjuder vi på söndag, då finns det ett 
vägvalsalternativ för de som vill simma en bit, medan de som inte vill, 
väljer torra vägen runt. Dags att inviga triathlon-plaggen.



Vilt
Våren var ganska sent iår, så tar lite extra hänsyn på ung vilt och fåglar 
om du skulle träffa på. Undvik!

Mål
Finns båda dagar i motsvarande TC.

Utläsning Pinne
sker i motsvarande TC

GPS/2D Rerun
Bankartorna ligger upp på 2DRerun strax efter tävlingen, så tar med 
dig GPS-klockan. Vore kul vi lyckades lägga upp spåren s.s.s.m. (dålig 
täckning på ön dock)

Maxtid
lördag 2 tim  
söndag 2.5 tim

Dusch/Toalett
Det finns badplatser runt ön och en varm dusch öster om Thielska Vil-
lan (se kartan)
Det finns ett flertal utedass på ön, så som 350m från TC Medel och vid 
TC Lång. 

Markententeri
Vandrarhemmet har en liten Kiosk nere vid Receptionen. Där serveras 
t.o.m. frukost-buffet om beställningen sker senast kvällen innan.

Mingel
Lördagkväll blir grillkväll på centrums tältplats. Ändringar pga. väderlek 
kommuniceras.

Information
Martin Lerjen, 072 704 21 13


